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 O Comitê Internacional da Cruz Vermelha é uma entidade internacional sem fins lu-
crativos, com sede em Genebra (Suíça), que tem o objetivo de socorrer vítimas de guerras e 
de catástrofes naturais. Fundada em 1863, a entidade presta assistência às vítimas, fornecendo 
alimentação, assistência médica e abrigo. A Cruz Vermelha também desenvolve um trabalho 
junto aos prisioneiros de guerra, buscando restabeler o contato com seus familiares e locali-
zando os que foram dados como desaparecidos. Sua prioridade, ten-
do a neutralidade como princípio, é o não envolvimento em questões 
militares, religiosas ou políticas. Para isto, possui quatro bandeiras 

que são adotadas conforme a cultura da 
região em que estiver atuando.   

 A bandeira com a Cruz Vermelha 
é utilizada na maior parte dos países. Já na 
Turquia e países muçulmanos, o símbolo 
local é uma lua chamada Crescente Vermelho, aplicada sobre a 
bandeira branca. Em Israel, a bandeira também é branca, mas em 
lugar da lua ou da cruz, é usada Estrela de David em vermelho. 

 Para casos especiais, onde o Comitê não pode usar nenhuma destas três bandeiras, há 
ainda uma quarta opção - a do Cristal Vermelho - totalmente neu-
tra, de uso excepcional e temporário. Sua forma é de um losango. 

O dia 08 de maio foi escolhido para homenagear o nascimento de 
Henri Dunant, filantropo suíço que fundou a Cruz Vermelha In-
ternacional em 1863. Vindo de uma família bastante religiosa, Du-
nant sempre acompanhou os trabalhos humanitários de seus pais 
e, por isso, dedicou grande parte de sua juventude a atividades 

como representante da Associação Cristão dos Homens Jovens. 

Em 1901, recebeu o primeiro Prêmio Nobel da Paz por sua colaboração à humanidade. O 
Comitê Internacional da Cruz Vermelha já foi premiada com o Nobel da Paz em outras opor-
tunidades; em 1917, pelos trabalhos durante a Primeira Guerra Mundial; em 1944, pelo de-
sempenho humanitário na Segunda Guerra Mundial; e, em 1963, ano do centenário de cria-
ção, pelo conjunto de trabalhos já realizados (Comitê Internacional) e o outro pela ações pre-
ventivas (Liga das Sociedades). 

 

 

    

          

Dia Internacional da Cruz 
Vermelha 

Fontes: CCIV e Wikipédia 

Agenda: 
 Dia Mundial da Liberdade de Imprensa: 03 de maio 

 Dia Internacional da Cruz Vermelha : 08 de maio 

 Dia das Mães: 11 de maio 

 Dia da Abolição da Escravatura: 13 de maio 

 Dia da Constituição, dia Internacional das Telecomunicações e dia Internacio-

nal Contra a Homofobia: 17 de maio 

 Dia Nac.de Combate à Explor. Sexual de Crianças e Adolescentes: 18 de maio 

 Dia da Língua Nacional: 21 de maio 

 Dia das Bandeiras: 30 de maio 
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Em 1973 um crime bárbaro chocou o Brasil. Seu desfecho escandaloso seria um símbolo de 
toda a violência que se comete contra as crianças. 

Com apenas oito anos de idade, Araceli Cabrera Sanches foi sequestrada em 18 de maio de 
1973. Ela foi drogada, espancada, estuprada e morta por membros de uma tradicional família 
capixaba. O caso foi tomando espaço na mídia. Mesmo com o trágico aparecimento de seu 
corpo, desfigurado por ácido, em uma movimentada rua da cidade de Vitória (ES), poucos 
foram capazes de denunciar o acontecido. O silêncio da sociedade capixaba acabaria por de-
cretar a impunidade dos criminosos. 
Os acusados, Paulo Helal e Dante de Brito Michelini, eram conhecidos na cidade pelas festas 

que promoviam em seus apartamentos e em um lugar, na praia de Canto, chamado Jardim dos Anjos. Também era conheci-
da a atração que nutriam por drogar e violentar meninas durante as festas. Paulo e Dantinho, como eram mais conhecidos, 
lideravam um grupo de viciados que costumava percorrer os colégios da cidade em busca de novas vítimas. 
A capital do estado era uma cidade marcada pela impunidade e pela corrupção. Ao contrário do que se esperava, a família 
da menina silenciou diante do crime. Sua mãe foi acusada de fornecer a droga para pessoas influentes da região, inclusive 
para os próprios assassinos. 
Apesar da cobertura da mídia e do especial empenho de alguns jornalistas, o caso ficou impune. Araceli só foi sepultada três 
anos depois. Sua morte ainda causa indignação e revolta. 
 
Mobilização para a data 
O dia 18 de maio foi instituído em 1998, quando cerca de 80 entidades públicas e privadas, reuniram-se na Bahia para o 1º 
Encontro do Ecpat no Brasil. O evento foi organizado pelo Centro de Defesa de Crianças e Adolescentes (CEDECA/BA), 
representante oficial do Ecpat, organização internacional que luta pelo fim da exploração sexual e comercial de crianças, 
pornografia e tráfico para fins sexuais, surgida na Tailândia. O encontro reuniu entidades de todo o país. Foi nessa oportu-
nidade que surgiu a ideia de criação de um Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. 
De autoria da então deputada federal Rita Camata (PMDB/ES) - presidente da Frente Parlamentar pela Criança e Adoles-
cente do Congresso Nacional -, o projeto foi sancionado em maio de 2000. 
Desde então, a sociedade civil em Defesa dos Direitos das Crianças e Adolescentes promovem atividades em todo o país 
para conscientizar a sociedade e as autoridades sobre a gravidade da violência sexual. 
O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes vem manter viva a memória naci-
onal, reafirmando a responsabilidade da sociedade brasileira em garantir os direitos de todas as suas Aracelis. 
 
Símbolo 
A campanha tem como símbolo uma flor, como uma lembrança dos desenhos da primeira infância, além de associar a fragi-
lidade de uma flor com a de uma criança. O desenho também tem como objetivo proporcionar maior proximidade e identi-
ficação junto à sociedade, proximidade e identificação com a causa. 
Esse símbolo surge durante a mobilização do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Ado-
lescentes de 2009. Porém, o que era para ser apenas uma campanha se tornou o símbolo da causa, a partir de 2010. 
Para alcançar esse objetivo, é necessário que a sociedade em geral Faça Bonito na proteção de nossas crianças e adolescen-
tes. 
 
Chamada 
O slogan Faça Bonito - Proteja nossas crianças e adolescente quer chamar a sociedade para assumir a responsabilidade de 
prevenir e enfrentar o problema da violência sexual praticada contra crianças e adolescentes no Brasil. 
 
Lei 
Lei 9.970 – Institui o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-juvenil 
Art. 1º. Fica instituído o dia 18 de maio como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. 

 

 

 

 

Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes  

Fonte: Faça Bonito 
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Direção noturna: necessidades para transitar com segurança sob 
condição adversa¹ 
Por: Dr. Dirceu Rodrigues Alves Júnior* 

Será que a atividade na direção veicular é diferente à noite? Os riscos aumentam? A percepção do 
ambiente muda? E porque algumas pessoas preferem viajar durante a noite? 

Essas são interrogações comuns diante da legislação recentemente aprovada que determina o treinamento 
dado pelas auto-escolas também no período noturno. À noite é comum a desorientação espacial, isto é, não conseguimos 
dimensionar espaços, distâncias, velocidades. Tudo se torna mais difícil, como uma ultrapassagem, manter distância ideal 
do veículo da frente e outras situações. As reações oculares tornam-se mais lentas. Delimitar o asfalto, a guia, isso não é 
feito com a precisão que se faz durante o dia. Nossa percepção cai cerca de 50% e dependendo de patologia ocular pré- 
existente a dificuldade é muito maior. Identificar um buraco no asfalto, um veículo com luzes apagadas na escuridão, a ima-
gem que se vê nos retrovisores não dá o perfeito dimensionamento para transitar com segurança. A imagem é mais de con-
torno, vamos chamar vulto, não conseguimos detalhes dessa imagem. O pedestre atravessando a via é o 

exemplo do vulto. Observe que as pessoas acima de 50 anos não 
gostam de dirigir à noite. A capacidade de adaptação nesse caso 
torna-se mais difícil. Além de tudo isso são necessários treina-
mento e adequação com as luminárias internas e externas. O 
ofuscamento é fator extremamente perigoso porque após cruzar o foco de luz pas-
sa-se 3 a 4 segundos com a visão totalmente prejudicada predispondo ao acidente. 
Nesses 3 a 4 segundos se a velocidade for de 100 Km/ h o motorista percorrerá 
cerca de 80 a 120 m sem perceber o que está a sua frente. Como se conduzir diante 
desse foco é essencial. Quando enfrentamos de frente ou mesmo através dos retro-
visores um feixe de luz ocorre uma contratura da pupila com objetivo de reduzir a 
quantidade de luz que deve chegar à retina. Ao desaparecer subitamente o foco de 

luz, temos a escuridão e nessas condições a pupila tende a se dilatar com objetivo de permitir maior entrada de luz. A ine-
xistência momentânea da mesma faz com que se passe um curto período de tempo para que ocorra a adaptação. Nessas 

condições tem-se uma cegueira momentânea como afirmamos anteriormente. 

A aplicação das lanternas e faróis é essencial para não ofuscarmos o motorista 
que vai à frente e o que vem no sentido contrário. Saber da utilização dos 
faróis altos e de neblina, das lanternas, do pisca alerta, da sinalização noturna 
durante uma pane do veículo é parte integrante na formação do motorista. 

Por outro lado, os faróis funcionam em determinadas condições como sinal de alerta, perigo, aviso 
que se está aproximando de uma curva fechada. O relampejo do farol alto é uma alerta para quem 
vai à frente e os que transitam em sentido contrário. Pode significar perigo a frente e é motivo para a 
redução da velocidade. 

. Mas não é só isso que é preocupante. Chuva, neblina, nevoeiro, utilização de freios, desvio de obs-
táculos são outras situações importantes que estão previstas em resolução do CONTRAN, porém somente em aulas teóri-
cas. Independente de todas as manifestações comentadas, outro fator preponderante a ser comentado diz respeito à transi-
ção entre o dia e à noite. O organismo humano na ausência de luz produz, através da glândula hipófise, o hormônio cha-
mado melatonina. Esse neuro- hormônio é que produz sono e tem sua produção máxima por volta de 2 a 3 horas da ma-
drugada. Esse é outro fator essencial para conhecimento de todos que transitam no período noturno. 

Alguns motoristas alegam que preferem a direção veicular no período da noite, principalmente quando estão se deslocando 
em rodovias. Para isso há necessidade de perfeito treinamento e adequação, mas não é o que se recomenda, tendo em 
vista alterações fisiológicas e condições das vias que são capazes de levá-lo ao acidente. Diante de tantas situações 
de risco e acidentalidade no trânsito urbano e rodoviário, com milhares de óbitos, vítimas e sequelados precisamos ampliar 
conhecimentos, treinamentos, reciclagem, buscando ensinar o motorista a se defender da adversidade. Ensinar a rotina é 
importante, mas caracterizar a máquina sobre rodas como extremamente perigosa e fazer todos vivenciarem as adversida-
des, os perigos, não tenho dúvida que teremos um ganho fabuloso com a conscientização, responsabilidade, conhecimento 
dos riscos e o transitar mais seguro. O treinamento em equipamentos simuladores de todas as adversidades será o ensina-
mento básico para dali partir para a prática nas ruas e estradas, de dia e à noite. 

 

* Diretor de Comunicação e do Departamento de Medicina Ocupacional da ABRAMET (Associação Brasileira de Medicina 
de Tráfego)  

¹ Matéria publicada na edição de maio de 2010 deste boletim. 

                                                                                                                                                                   Fonte: ABRAMET  

“À noite, ocorre 
desorientação 
espacial”  

“Na direção veicular 
tudo que se passa à 
noite tem mais risco”  
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“Mais comprometido do que depoi-
mento em CPI do mensalão!”  

“Mais tumultuado do que filme de 
zumbi”   

“Mais faceiro do que sabiá na 
primavera” 
 

 

Frases de parachoque 
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INDICADORES SSMAQ GERAL abril/14 

1 Horas-homem de exposição ao risco  26.087 

2 N° acidentes típicos com afastamento  0 

3 N° acidentes típicos sem afastamento  0 

4 Dias perdidos correspondentes acidentes típicos  0 

5 N° óbitos  0 

6 N° acidentes incapacitantes  0 

7 N° acidentes incapacitantes - permanentes  0 

8 Quilometragem rodada 578.989 

9 Média de consumo de combustível/Km      2,878  

10 RNC interna 2 

11 Reclamação de cliente 0 

Maio Amarelo 

O Movimento MAIO AMARELO nasce com uma só proposta: chamar a atenção da sociedade 

para o alto índice de mortes e feridos no trânsito de todo o mundo. O objetivo do movimento é 

uma ação coordenada entre Poder Público e a sociedade civil. A intenção é colocar em pauta o 

tema segurança viária e, mais do que chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de mortes, feridos e sequelados per-

manentes no trânsito no país e no mundo, mobilizar o seu envolvimento e também dos órgãos de governos, empresas, entidades 

de classe, associações, federações, sociedade civil organizada para, fugindo das falácias cotidianas e costumeiras, efetivamente 

discutir o tema, engajar-se em ações e propagar o conhecimento, abordando toda a amplitude que o tema exige, nas mais dife-

rentes esferas. 

Acompanhando o sucesso de outros movimentos, como o “Outubro Rosa” e “Novembro Azul”, os quais, respectivamente, 

tratam dos temas câncer de mama e próstata, o “MAIO AMARELO” estimula você a promover atividades voltadas a conscienti-

zação, ao amplo debate das responsabilidades e avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro de seus des-

locamentos diários no trânsito.                      

Dia das Mães 

No Brasil, o Dia das 

mães é comemorado 

sempre no segundo do-

mingo de maio (de acor-

do com decreto assinado 

em 1932, pelo presidente 

Getúlio Vargas). Com o passar dos anos, o dia das 

mães aqueceu o comércio, pois os filhos sempre com-

pram presentes para agradá-las e para agradecer toda 

forma de carinho e dedicação que recebem ao longo 

da vida. 

Fonte: MaioAmarelo.com 

Humor 


